
 

 

 
 1   51/80/51תאריך 

                             2 

 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 עו"ד אלדד בר כוכבא, חבר מועצה, סגן ומ"מ ראש המועצה 

 8 רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה

 9 גב' איילת טריבר, מנהלת הבחירות 

  10 

 11 ל מצליח, , ד"ר נורית השמשוני,מר אלי אטיאס, מר עמנוא חברי המועצה:

 12 גב' חיה בן צבי,  מר יעקב צדקה, גב' רינה רונן, מר אבי כאכון,  

 13 , מר עמוס כחלון, מר יוסי זריהן, מר אפרים מעודה, מר נחמיה מנצור 

 14 

 15 פרוטוקול

 16לאשר פתיחת חשבון לבית ספר שדות, לבית הספר החדש, על שם המנהלת  מר ח. געש:

 17ישהו התנגדות?  אין. אז אישרנו. יש פה את השמות ושם המזכירה. יש למ

 18 ואת מספרי תעודת הזהות של המנהלת והמזכירה. 

 19גב' איילת  -הזדהות הסיעות.  לנימוסים שלי  -סעיף ראשון על סדר היום  

 20טרייבר היא מנהלת הבחירות מטעם משרד הפנים.  נתחיל בהזדהות. 

 21זו סיעה שנוצרה עכשיו. עמוס, בבקשה.  עמוס כחלון, "המושבה שלנו".  

 22המועצה היוצאת זה סיעה אחרת.  מי בא כוח הסיעה של "המושבה 

 23 שלנו"? 

 24 .  זה בא כוח לסיעה. )מדברים יחד(. 753עו"ד רונית שאקורי, תעודת זהות   :מר א. כאכון

 25גברתי, שאלה לי אליך , אני שאלתי אותך לפני כן, האם בכל מנדט מגיע לי  

 26 אדם אחד? 

 27אנחנו מדברים עכשיו, אתה בעצם אומר לי עכשיו לאיזה סיעה אתה  :בר גב' א. טרי

 28 משתייך, כינוי, אות, מי בא כוח, וזהו. 

 פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין  

  3851באוגוסט  51ביום 
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 1 בא הכוח זה אני. לא הבנתי מה זה בא כוח.  :מר א. כאכון

 2 אין בעיה.  :גב' א. טריבר 

 3 אנחנו חדשים.  :מר א. כאכון

 4 אין בעיה.  :גב' א. טריבר 

 5אני ממונה מטעם משרד הפנים על  -ך בעניינים כמה מילים למי שלא כל כ 

 6פוליטי. זה דבר ראשון.  -הניהול התקין של הבחירות. התפקיד שלי הוא א

 7אני מחויבת לחוק ולכל מה שכרוך בעסק הזה. אני אחראית פה על פרסום 

 8הודעות, גם באתר של האינטרנט, גם על לוחות המודעות. יש לנו לוחות 

 9אחרי זה אני אעבור על כמה תאריכים  זמנים  שהם מאוד נוקשים.

 10 קריטיים שאתם צריכים לדעת.  

 11פקידת הבחירות שלנו היא צילה, כולכם מכירים אותה. בשיתוף עם  

 12המועצה הקמנו כאן מטה בחירות קטן, יש לי משרד כאן, וצילה תהיה ל.. 

 13לפנות בכל  עניין ונושא. אני אתן לכם את מספר הטלפון שלי, ובבקשה 

 14ל שאלה בעניין אתם מוזמנים לפנות אלי. אני אשמח אם תפנו תרשמו. כ

 15אלי במייל, זה משרת אותי הרבה הרבה יותר טוב. כל שאלה במייל, אני 

 16 מתחייבת לחזור עם תשובות. 

 17 . שוב, השם שלי הוא אילת, אילת טריבר.  6256264-454הטלפון שלי הוא  

 18 22.64 -ם יודעים ש קודם כל שתדעו, כולכם מן הסת -כמה דברים כלליים  

 19 הוא יום הבחירות. יום הבחירות הוא לא שבתון, זה שתדעו. 

 20אני, בשיתוף עם המשטרה וקב"ט וגורמים נוספים של המועצה, עשינו  

 21בדיקת מקומות קלפי ביישוב. הם נשארים פחות או יותר, למעט דברים 

 22 בודדים, בדיוק כמו שהיו בבחירות הקודמות. 

 23 ספר? מה עם בתי  :מהנוכחות

 24 בתי ספר, חיים, איך אנחנו, מה נערכת לעניין הזה?  :גב' א. טריבר 

 25 לא לומדים.  :מר א. כאכון

 26יש התדיינות בין מרכז השלטון המקומי, משרד החינוך, כמו שהיה  מר ח. געש:

 27בבחירות הקודמות. כאן כנראה יהיה יום שבתון במוסדות החינוך, ברוב 

 28לאחד קלפיות, אבל בגדול אין לי מספיק המוסדות. אנחנו נמסים אולי עוד 
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 1מבני ציבור, שמאפשרים חדרים נפרדים לכל קלפי, ולכן, כנראה כמו פעם 

 2 עברה, בתי ספר לא ילמדו. 

 3לשם מה התכנסנו פה היום? לשם ישיבת הזדהות. ההזדהות היא אישית  :גב' א. טריבר 

 4אחד,  ולא סיעתית. חבר המועצה מזדהה בעצמו ולא על ידי בא כוח. כל

 5אני מבקשת שיגיד את השם שלו, לאיזה סיעה הוא משתייך, מה הרכב 

 6הסיעה, לפי בא הכוח או ממלא המקום. אגב, זה לא אומר שזה שם הסיעה 

 7שבה הוא מתכוון להתמודד. אנחנו צריכים לשים תמונת מצב על מה שהיה 

 8עד עכשיו, זה הרעיון. יש חברים שלא הגיעו לישיבת ההזדהות, והחוק 

 9ר שחבר מועצה שנעדר, רשאי להזדהות בכתב, כשיש לי כבר כאן אומ

 10מספר מכתבים כאלה. אני אקרא לכם אותם. אחרי שנעשה את ההזדהות 

 11של מי שנמצא כאן, אני אקרא לכם מכתבי הזדהות שנשלחו אלי בדואר. 

 12 נשלחו גם לכל אחד מכם לפי החוק, וגם לראש המועצה. 

 13 מה עוד?  

 14 כוח? למה הכוונה בא כוח?מה זה בא  :מר א. כאכון

 15בא כוח, הרעיון זה נציג של הסיעה בכל תהליך הבחירות. גם חבר הסיעה  :גב' א. טריבר 

 16 עצמה, יושב ראש הסיעה יכול להיות בעצמו בא כוח של עצמו. 

 17הוא אחראי על הגשת רשימת מועמדים, הוא חותם על  -הסמכות שלו  

 18 , מעצם היותו בא כוח. הבקשה ל.. בחירות. יש לו כל מיני סמכויות

 19כל מה שקשור לשאלות שנוגעות למימון של  -עוד כמה דברים קטנים  

 20 הבחירות. 

 21כל שאלה שיש בנושא המימון, נא לפנות ליחידת המימון במשרד הפנים.  

 22אחרי שאנחנו נסיים את ההזדהות אחד אחד, אנחנו ניגש לעניין של בחירת 

 23יגי סיעות המיוצגות במועצה, לפי ועדת בחירות. ועדת בחירות, כל מיני נצ

 24ההרכב הסיעתי. הם חייבים להיות בעלי זכות בחירה, ברור לכם, בפרדס 

 25 חנה כרכור, כמספר החברים במועצה. 

 26רק שתדעו שהמניין החוקי בישיבה של ועדת בחירות זה שליש מחברי  

 27הוועדה. אחרי שתגמרו לבחור את הוועדה, כל אחד יאמר לי מי החבר 

 28 ממלא מקומו. אז יבחרו יושב ראש ועדת בחירות.  מטעמו ומי
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 1עוד משהו, סתם לסבר את האוזן, בבחירות הבאות.. פנקס בוחרים ראשון.  

 2אגב, מי ש... את המידע של פנקס הבוחרים, מוזמן להכנס לאתר של משרד 

 3הפנים, אם תרצו, אני אשלח לכם את זה במייל. יש שם טופס של בקשה 

 4דים את הטופס הזה, שולחים אותו לאיפה למסירת מידע. אתם מורי

 5 שצריך, ואז אתם תקבלו בעצם את המידע של פנקס הבוחרים. 

 6השליפה השניה תהיה באמצע ספטמבר. אני אקבל דיסקים, ואז אני אצור  

 7אתכם קשר ואני אעביר לכם, ואני אחתים לכם על מסמך. יש פרוצדורה 

 8 ניה. כזו, ואתם תקבלו את הפנקס השני, של השליפה הש

 9מה ששאלת אותי, שחבר מועצה יכול להיות בא כוח של עצמו. זה בדיוק  

 10 מה שרצית לדעת. 

 11 בוודאי.  :מר א. מעודה

 12 . 74, מקסימום  5בוחרים. רשימות מועמדים מינימום  26,204יש לכם  :גב' א. טריבר 

 13 איש.  244 -מספר תומכים ברשימת המועמדים למועצה, לא פחות מ 

 14 זה לרשימה החדשה. לא למי שיושב פה.  לא, מר ח. געש:

 15 נכון, נכון.  :גב' א. טריבר 

 16 מי שיושב פה לא צריך להביא.  מר ח. געש:

 17 נכון. לא צריך להביא את הרשימות האלה. זהו.  :גב' א. טריבר 

 18 מה עם סיעה קיימת?  לא חייבת, נכון?  :מהנוכחים 

 19שהיה חבר מועצה, ורץ עכשיו מי שיושב פה ורץ עכשיו תחת שם אחר, מי  מר ח. געש:

 20פעם נוספת, לא צריך להביא רשימה של ממליצים ולא ערבון כספי. הערבון 

 21 הכספי גובהו במקומות האחרים, תלוי במספר התושבים של העיר. 

 22אלף. אנחנו נתחיל עם ההזדהות. התחלנו עם עמוס כחלון.   26אצלנו  :גב' א. טריבר 

 23 כחלון?  המושבה שלנו.  תעודת זהות של עמוס

 24 . 56332720 :מר ע. כחלון 

 25 בא כוח. אמרת לי, עורך דין?  :גב' א. טריבר 

 26 לא. בא כוח אבי כאכון.  :מר ע. כחלון 

 27 תעודת זהות. :גב' א. טריבר 

 28 . 72042463 :מר א. כאכון
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 1 יש ממלא מקום לבא הכוח?  :גב' א. טריבר 

 2 עמוס כחלון.  :מר ע. כחלון 

 3 ? 6. עמוס כחלון, אתה מספר מספר בסיעה :גב' א. טריבר 

 4 להגיד לך את השמות של האנשים? :מר ע. כחלון 

 5 תגיד לי אתה, אתה, מה מספרך בסיעה? :גב' א. טריבר 

 6 . 6 :מר ע. כחלון 

 7 אחר כך אתה מגיש את הרשימה שאתה רוצה. מר ח. געש:

 8אחר  נכון. אנחנו עושים תמונת מצב של מה שעכשיו קורה. מה שישתנה :גב' א. טריבר 

 9 כך, ישתנה אחר כך. ממשיכים. 

 10 נחמיה?  

 11 הבית היהודי. בא כוח זכריה ספיר.  :מר נ. מנצור

 12 תעודת הזהות שלו?  מר ח. געש:

 13 . 74736363 :מר נ. מנצור

 14 ממלא מקום של זכריה ספיר?  :גב' א. טריבר 

 15 אני. נחמיה מנצור.  :מר נ. מנצור

 16 נחמיה, תעודת הזהות שלך?  :גב' א. טריבר 

 17 .56454706 :נ. מנצור מר

 18 המספר שלך בסיעה?  :גב' א. טריבר 

 19 . 6 :מר נ. מנצור

 20 רשימה עצמאית למען פרדס חנה כרכור. רינה רונן. האות פ'.  :גב' ר. רונן

 21 מה תעודת הזהות שלך?  :גב' א. טריבר 

 22 . 74036575 :גב' ר. רונן

 23 בא כוח?  :גב' א. טריבר 

 24 דין. אלדד בר כוכבא, עורך  :גב' ר. רונן

 25 תעודת זהות?  :גב' א. טריבר 

 26 בסוף.  45.. 566: עו"ד א. בר כוכבא

 27 יש ממלא לבא הכוח?  מספרך ברשימה? :גב' א. טריבר 

 28 . 2 :גב' ר. רונן
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 1 חיה בן צבי. תעודת זהות שלך? :גב' א. טריבר 

 2 . 63263752 :גב' ח. בן צבי

 3 בא כוח? :גב' א. טריבר 

 4. יונתן חכימי, ת.ז. 456447337עודת זהות מאיר ברנצ'יק, מספר ת מר ח. געש:

456656706 . 5 

 6 ממשיכים.  :גב' א. טריבר 

 7 . 453730567שמשון לילך. ת.ז.  :מהנוכחות

 8 והסיעה?  :גב' א. טריבר 

 9 תלם, בראשות חיים געש.  :מהנוכחות

 10 זה אותו בא כוח ואותו ממלא מקום. מספרך?  :גב' א. טריבר 

 11 . 5 :מהנוכחות

 12 י אטיאס, תלם, בראשות חיים געש.  אל מר א. אטיאס:

 13 אותו כנ"ל. תעודת הזהות שלך?  :גב' א. טריבר 

 14 . 456323353 מר א. אטיאס:

 15 יש פה מכתב הזדהות של חברת סיעה.  מר ח. געש:

 16 היא מהסיעה שלך?  מה המספר שלה?  :גב' א. טריבר 

 17שתדעו שיש כאן מכתב של כוכי גדרון, שהיא מזדהה עם אותה סיעה. זה  

 18 היה אמור לבוא בפניכם.  )מדברים יחד(. 

 19 . 454772326אני חיים געש,  מר ח. געש:

 20 ... 7377ת.ז.  :מר מ. עמנואל

 21 מספרך בסיעה?  :גב' א. טריבר 

 22 . 6 :מר מ. עמנואל

 23 מה שם הסיעה?   :גב' א. טריבר 

 24 עתיד.  :מר מ. עמנואל

 25 והאות?  :גב' א. טריבר 

 26 ל'.  :מר מ. עמנואל

 27 בא כוח?  :גב' א. טריבר 

 28 . 436577726רינה קרשנבאום. ת.ז.  :מר מ. עמנואל
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 1 ממלא מקום?  :גב' א. טריבר 

 2 מצליח עמנואל. תעודת זהות אותו דבר.  :מר מ. עמנואל

 3 אבי כאכון. המושבה שלנו.  :מר א. כאכון

 4 האות?  :גב' א. טריבר 

 5 אנחנו רוצים ה.מ.  :מר א. כאכון

 6 צים? מה היה לכם עד עכשיו.אנחנו רו -מה זה  :גב' א. טריבר 

 7 לא, אני הייתי ש"ס. אני נתתי את הקול שלי לש"ס.  :מר א. כאכון

 8 אין חיה כזאת.  מר ח. געש:

 9 אתה היית שייך לסיעה אחרת?  :גב' א. טריבר 

 10 לש"ס.  מר ח. געש:

 11 תעודת הזהות שלך?  :גב' א. טריבר 

 12 . ה.מ. זה מה שאני במבקש. 72042463 :מר א. כאכון

 13זה לא רלוונטי עכשיו, אנחנו  לא בוחרים עכשיו. נגיע לזה. אם אתה כבר  :גב' א. טריבר 

 14מדבר על זה, אז אני פותחת סוגריים ואני אומרת שהגיעו חוברות להגשת 

 15רשימות מועמדים. מיום ראשון זה יהיה אצל צילה, תוכלו לגשת לקחת 

 16עד שש אחר  . אני אהיה כאן מארבע וחצי6.7 -את זה ממנה בבוקר. ב 

 17הצהריים, לעשות הדרכה, כדי שלא תטעו בכאלה דברים.  אני אהיה כאן 

 18אחר הצהריים מארבע וחצי ועד שש, כדי לעזור לכם, להדריך אתכם איך 

 19 למלא את החוברות האלה כמו שצריך, מי שזקוק לעזרה. 

 20 אין לחבר מועצה מכהן פריבילגיה להיות לפני -אבל שאלה לי אליך  :מר א. כאכון

 21 מתמודדים אחרים, עם האותיות? 

 22יש פריבילגיה, יש קדימות, יש עדיפות. את זה אתה יכול לקרוא, גם ב..  :גב' א. טריבר 

 23הוורוד הזה וגם באתר. אנחנו לא נכנס לדבר הזה עכשיו, כי זה סיפור בפני 

 24 עצמו. 

 25צה למעשה מתי אנחנו נקבל את הזמן כדי להכיר את האותיות?  אני רו :מר א. כאכון

 26 לדעת. 

 27 ? 6.7 -אולי תשמור את השאלות ל  :מר א. מעודה

 28לא, לא, לא, זה אמור להיות מפורסם, המודעה אמורה להיות מפורסמת  :גב' א. טריבר 
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 1לחודש מודעה. תדע בדיוק מתי אתה צריך להגיש  67 -או עד ה  63 -עד ה 

 2 את זה.  

 3 ממשיכים הגעתי ליעקב צדקה. תעודת זהות?  

 4 . 04063553 :מר י. צדקה 

 5 הסיעה? :גב' א. טריבר 

 6 ש"ס.  :מר י. צדקה 

 7 מספרך בה?  :גב' א. טריבר 

 8 . 6 :מר י. צדקה 

 9 בא כוח?  :גב' א. טריבר 

 10 אני גם.  :מר י. צדקה 

 11 ממלא מקום?  :גב' א. טריבר 

 12 . 426772724יצחק קבסה. תעודת זהות שלו  :מר י. צדקה 

 13 מעודה אפרים.  :מר א. מעודה

 14 איזה סיעה?  :יבר גב' א. טר

 15 זך. כדאי שכולם יזכרו את זה.  :מר א. מעודה

 16 זה הכינוי, נכון?  :גב' א. טריבר 

 17 זה האותיות. :מר א. מעודה

 18 והכינוי? :גב' א. טריבר 

 19 גימלאים.  :מר א. מעודה

 20 מספרך ברשימה?  :גב' א. טריבר 

 21 . 6. תמיד 6 :מר א. מעודה

 22 תעודת זהות?  :גב' א. טריבר 

 23 . 54637336 :ודהמר א. מע

 24 בא כוח וממלא מקום. בא כוח, אתה? :גב' א. טריבר 

 25 כמובן.  :מר א. מעודה

 26 וממלא מקום?  :גב' א. טריבר 

 27 . 404055753את יודעת מה? מעודה...  מה אכפת לי מי ממלא המקום?    :מר א. מעודה

 28 סיימנו? :גב' א. טריבר 
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 1עכב  את ההזדהות שלו. יוסי לא. האדם שנתקע בדרך, אני מציע לא ל מר ח. געש:

 2 זריהאן. חגי, מי ממלא המקום שלך? 

 3 הוא יושב  הראש.  :מר ח. בירן

 4 לא, כתוב פה שאתה בא כוח. מר ח. געש:

 5 רק לישיבה הזאת.  :מר ח. בירן

 6 אז מי בא הכוח של הסיעה?  מר ח. געש:

 7 אני.  :מר ח. בירן

 8 אז לא רק לישיבה הזו.  :גב' א. טריבר 

 9 א, בא כוח בכלל. ל מר ח. געש:

 10 ..בא כוח וממלא מקום. יוסי זריהאן בא כוח ואני ממלא מקום.  :מר ח. בירן

 11 הבנתי.  מר ח. געש:

 12 יוסי זריהאן יהיה ממלא מקום וחגי בירן בא כוח.  :גב' א. טריבר 

 13 לא, הפוך.  מר ח. געש:

 14 זהו. יש כאן מכתב שקיבלתי מיואב, שהוא מזדהה פה עם הליכוד.   :גב' א. טריבר 

 15 עכשיו אנחנו עוברים לבחירת הוועדה.  

 16 בחירת יושב ראש.  מר ח. געש:

 17 קודם כל ועדה, אחרי זה יושב ראש.  :גב' א. טריבר 

 18 יש בעיה, אין לך פה את ועדת הבחירות.  מר ח. געש:

 19 ברגע שאנחנו בוחרים את הוועדה, אז,  :גב' א. טריבר 

 20 אבל האנשים של הוועדה לא פה.  מר ח. געש:

 21 חברי המועצה בוחרים את יושב הראש.  :מר א. מעודה

 22הרי יכול להיות שיושבים פה כאלה שהם לא בוועדת הבחירות. המועצה  מר ח. געש:

 23בוחרת את יושב הראש. מה שקורה עכשיו, כל אחד, על פי משקלו במועצה 

 24 פה, 

 25 אומר לי נציג וממלא מקום.  :גב' א. טריבר 

 26 א מקום. ממל -אם הוא רוצה  מר ח. געש:

 27 אני חייבת ממלא מקום.  :גב' א. טריבר 

 28 את לא חייבת.  מר ח. געש:
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 1 אנחנו מסודרים. הבאנו גם יושב ראש וגם ממלא מקום. אנחנו מסודרים.  :מר א. מעודה

 2 יוסי, רשמתי אותך כמי ש.. אתה בא כוח הסיעה וחגי ממלא המקום.  מר ח. געש:

 3 ני ממלא מקום. לא, הוא בא כוח הסיעה. א :מר י. זריהאן

 4 זה לא מה שאמר חגי. הוא בא כוח ואתה ממלא מקום?  מר ח. געש:

 5 כן.  :מר י. זריהאן

 6 יוסי בא כוח? :גב' א. טריבר 

 7 כן.  :מר י. זריהאן

 8 ממלא מקום זה יוסי זריהאן?  :גב' א. טריבר 

 9 כן. )מדברים יחד(.  :מר י. זריהאן

 10ם שלהם לוועדת הבחירות. אבל כל סיעה נותנת את השמות של האנשי מר ח. געש:

 11אלה שיושבים פה עכשיו, יכול להיות שהם לא חברים בוועדת הבחירות 

 12 בכלל. המועצה בוחרת את יושב ראש ועדת הבחירות. 

 13 אתה רוצה שנתחיל עם היום, ואחרי זה נעבור. :גב' א. טריבר 

 14 ה. כן. אחרי זה אתן לך, אני יכול לתת לך רשימה של חברי הוועד מר ח. געש:

 15חברים, מי שאין לו פרטים מלאים של חבר ועדת בחירות, הוא יכול להגיש  

 16עד יום ראשון, להגיש פה לצילה או לענבל, זה יעבור לאילת. אני, לתפקיד 

 17 יו"ר ועדת הבחירות, מציע את אלי אטיאס. 

 18 אני מבקש לדעת מהו תפקידו של יו"ר ועדת הבחירות.  :מר א. כאכון

 19 נהלת הבחירות לנהל את הבנק פה. לעזור למ מר ח. געש:

 20 האם יש לו גישה לצילה, לפתקים או דברים כאלה?  :מר א. כאכון

 21 לא, לא, לא.  )מדברים יחד(.  :גב' א. טריבר 

 22אם הוא לא יכול לנגוע לי בפתקים, דברים כאלה, אז אין בעיה. אני סומך  :מר א. כאכון

 23 גם עלן הגינותו וגם על הגינותי. 

 24 מי מתנגד? מי בעד? מי נמנע? עושים הצבעה, מחליטים.  :גב' א. טריבר 

 25 אני מציע את אלי אטיאס, כיו"ר ועדת הבחירות. מי בעד?  מר ח. געש:

 26 יש פה רוב.  :גב' א. טריבר 

 27  מי נגד. מר ח. געש:

 28 אף אחד.  :מר א. מעודה
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 1 מי נמנע?  מר ח. געש:

 2 מספרים, כמה היו פה בעד, כמה. אלי אטיאס נבחר.  אני רוצה לדעת כמה,  :גב' א. טריבר 

 3 אז נעשה עוד פעם.  מר ח. געש:

 4 נעשה עוד פעם.  נמנעים יש אפס. נכון?  :גב' א. טריבר 

 5 לא.  מר ח. געש:

 6 שני נמנעים. עמוס ויוסי.  :מהנוכחים

 7בעד ושני נמנעים. אין נגד. לכן אלי אטיאס נבחר כיו"ר ועדת הבחירות.  66 מר ח. געש:

 8 מועד אחר, כי אף אחד לא הצביע נגד. אין טעם לעדכן ב

 9כל אחד, לתלם יש  -לגבי ועדת הבחירות, חברים, אני אומר עוד פעם  

 10חמישה נציגים בוועדת הבחירות, לרשימה העצמאית שניים,  לסיעתו של 

 11כאכון "המושבה שלנו" שניים. לכל היתר יש אחד, אחד. עכשיו נעשה 

 12פרטים ביום ראשון, מספרי מסודר, ניתן לה את השמות, אפשר להשלים 

 13תעודת זהות, כתובות של חברי ועדת הבחירות. מה את רוצה עוד? תאריך 

 14 לידה? 

 15שם פרטי ושם משפחה כמובן. שנת לידה, כתובת, השתייכות  -אני צרירה  :גב' א. טריבר 

 16 סיעתית, מספר תעודת זהות. 

 17 ה עד יום ראשון. אני מסרתי לענבל. אני לא זוכר.  אני חייבת את ז :מר א. מעודה

 18יכול לשבת בוועדת הבחירות מי שהוא חבר בוועדת הבחירות.  אפרים, מי  מר ח. געש:

 19 הנציג שלך בוועדת הבחירות?

 20הבאתי לך מכתב לענבל, רשום, אני לא זוכר את תעודת הזהות בעל פה  :מר א. מעודה

 21 עכשיו. 

 22ה של מעודה נריה. אפרים, אני צריך את שנת הלידה של שלמה ושנת ליד מר ח. געש:

 23 תעודת זהות יש. 

 24 יוסי, נציג שלך בוועדת הבחירות.  

 25 חגי בירן.  :מר י. זריהאן

 26 חגי, מספר תעודת, כתובת, תאריך לידה.  מר ח. געש:

 27 יש לך שם פתק.  :מר ח. בירן

 28 בפתק של בא הכוח? מר ח. געש:
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 1 כן.  :מר ח. בירן

 2  אתה גם בא כוח וגם חבר ועדת בחירות. מר ח. געש:

 3 איזה סיעה?  :גב' א. טריבר 

 4 סיעת נתיב. נכון? נתיב.  מר ח. געש:

 5 יש גם חבר וגם ממלא מקום.  :גב' א. טריבר 

 6 בכרכור.  3מכורה  -כתובת מר ח. געש:

 7 מי ממלא המקום שלך?  :גב' א. טריבר 

 8 אני.  :מר י. זריהאן

 9 יוסי זריהאן.  מר ח. געש:

 10 שנת לידה שלך?  :גב' א. טריבר 

 11 . 6753ינואר  :זריהאןמר י. 

 12 כתובת?  :גב' א. טריבר 

 13 פרדס חנה.  232רחוב פ..  :מר י. זריהאן

 14 אבי, מי הנציג של "המושבה שלנו".  מר ח. געש:

 15 יש ארבעה נציגים למעשה אני צריך להגיד, נכון?  :מר א. כאכון

 16 שני נציגים ושני ממלאי מקום.  מר ח. געש:

 17. השני 622. תל צבי 66.64.33שאקורי. תאריך לידה  שני הנציגים זה עו"ד :מר א. כאכון

 18 . 744666573.  ת.ז. 66.7.36זה שי אמיר סמטת מרווה בפרדס חנה. 

 19 ממלא מקום?  :גב' א. טריבר 

 20נטע  -. כתובת 476576522אבי כאכון, אחד. ואייל חורב ת.ז.  -ממלא מקום  :מר א. כאכון

 21 כרכור.  26

 22 יעקב?  מר ח. געש:

 23 אני אעביר ביום ראשון.  ש"ס.  :מר י. צדקה 

 24 ש"ס יעביר ביום ראשון. )מדברים יחד(.  מר ח. געש:

 25 נחמיה.  

 26 זכריה ספיר, נציג בוועדת הבחירות?  :גב' א. טריבר 

 27 נכון.  :מר נ. מנצור

 28 איך הפרטים שלו?  :גב' א. טריבר 
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 1 . 6הוא גר ברחוב בן צבי צפון  :מר נ. מנצור

 2 שנת לידה?  :גב' א. טריבר 

 3 . לא בטוח. 6702 :ר נ. מנצורמ

 4 תעודת הזהות שלו? :גב' א. טריבר 

 5 הבאתי את תעודת הזהות שלו, רשום שם.  :מר נ. מנצור

 6 ומי ממלא המקום שלו?  :גב' א. טריבר 

 7 אני אתן לך ביום ראשון.  :מר נ. מנצור

 8קיבלת את הפתק. הרשימה העצמאית למען פרדס חנה. יש לך  -רינה רונן  מר ח. געש:

 9 רינה רונן. ממלא מקום יש.  -שני חברי ועדת בחירות 

 10 ממלא מקום של הרשימה העצמאית?  :גב' א. טריבר 

 11 אני אתן ביום ראשון.  :מהנוכחות

 12 כל מי שלא מופיע, זה באחריותכם לעשות את זה ולהעביר.  :גב' א. טריבר 

 13לך את  רשימת תלם בראשות חיים געש. חברי ועדת הבחירות, אני אתן מר ח. געש:

 14אלי אטיאס, דני דנוש, עמוס בן צבי, ניר דוידאי   -זה.. רק כדי שישמעו 

 15ואבישי שלוש.  חמישה. את בא כוח הסיעה נתתי לך קודם. ממלא המקום 

 16 שלו את יודעת. מה שאני צריך להשלים ביום ראשון זה את שנת הלידה. 

 17 יש למישהו עוד משהו להגיד?  

 18בהצלחה לכולנו. ערב טוב, שבת שלום, הישיבה הזאת נעולה. אני מאחל  

 19 שנה טובה. 

 20 

 21 =   סוף הקלטה   =                                                                                    

 22 


